
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /HD-SCT        Lạng Sơn, ngày     tháng 12 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN 

V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 27/11/2020 của Sở Nội vụ Lạng 

Sơn về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 9126/BCT-VP ngày 27/11/2019 của Bộ Công 

Thương về việc hướng dẫn tổng kết thi đua và khen thưởng năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 918/CIIQLCN-SKHCN ngày 01/12/2020 của Cụm 

II Quản lý chuyên ngành về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 

2020; 

Để công tác tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020 được thực hiện đúng 

tiến độ thời gian quy định. Sở Công Thương hướng dẫn và đề nghị các phòng 

thuộc Sở, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng như sau: 

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại thực hiện theo mẫu báo 

cáo số 01 và các biểu kèm theo Hướng dẫn số 298/HD-SNV ngày 27/11/2020 

của Sở Nội vụ Lạng Sơn. 

II. TỔ CHỨC BÌNH XÉT THI ĐUA 

Việc bình xét và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng phải thực hiện đảm bảo đúng quy định, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn 

theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản của tỉnh, đồng thời lưu ý một số nội 

dung như sau: 

1. Về bình xét danh hiệu thi đua 

Việc bình xét danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân thực hiện theo 

Quyết định số 287/QĐ-SCT ngày 26/11/2018 của Sở Công Thương Lạng Sơn, 

về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn. 

2. Về đề nghị khen thưởng 

2.1. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen: Không quy định tỷ lệ 



 

 

- Đối với tập thể: Lựa chọn những tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong số tập thể được công nhận 2 năm liên tục đạt danh hiệu là “Tập thể lao 

động xuất sắc”.  

- Đối với cá nhân: Lựa chọn các cá nhân tiêu biểu xuất sắc có hai năm 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 2 sáng kiến được 

công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở. 

2.2. Đề nghị Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua 

Tiêu chuẩn xét tặng cờ thi đua của Bộ Công Thương thực hiện theo điểm 

3.1, khoản 3, Mục II, Công văn số 9126/BCT-VP ngày 27/11/2019 của Bộ 

Công Thương 

2.3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Bằng khen 

- Tiêu chuẩn đối với Sở Công Thương thực hiện theo ý a, điểm 3.2, khoản 

3, Mục II, Công văn số 9126/BCT-VP ngày 27/11/2019 của Bộ Công Thương. 

- Tiêu chuẩn đối với các tập thể và cá nhân trực thuộc Sở Công Thương 

gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 

nước và có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo chuyên đề hoặc 

theo lĩnh vực do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ và Nhà 

nước phát động góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2020.   

2.4. Đề nghị Giám đốc Sở Công Thương tặng Giấy khen: 

- Đối với tập thể: Số tập thể xuất sắc còn lại và lựa chọn một số tập thể tiêu 

biểu trong số tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

- Đối với cá nhân: Số cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” còn 

lại và lựa chọn một số cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến”, đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 50% cá nhân đạt danh 

hiệu “Lao động tiên tiến” trong đơn vị.  

3. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng 

(1) Tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

(đối với các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc Sở chỉ cần Biên bản họp xét). 

(2) Biên bản họp bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị.  

(3) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng. Trong đó 

lưu ý: 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị Giám đốc Sở khen, Bộ 

trưởng Bộ Công Thương khen: Lập thành 01 bản. 

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng danh 

hiệu thi đua và khen thưởng Bằng Khen: Lập thành 03 bản 



 

 

(Báo cáo thành tích được thực hiện theo mẫu số 01 và 02 tại Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP; Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương thực hiện theo Mẫu số 07 tại Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP) 

(4) Quyết định hoặc thông báo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên 

chức người lao động tại đơn vị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của đơn vị và Hồ Sơ đề 

nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gửi về Thường 

Văn phòng Sở trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp báo cáo Cụm trưởng Cụm 

thi đua và Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở.  

Đề nghị Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung nêu trên và gửi về Văn phòng Sở theo đúng 

thời gian quy định./. 

  
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng  thuộc Sở; 

- Trung tâm KC và XTTM; 

- Lưu: VT, VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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